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Kraków i jego okolice to potencjał nieograniczonych wprost możliwości dla organizowania
imprez motywacyjnych. Można tu odkrywać skarby Starego Miasta, zabytki żydowskiego
Kazimierza, Zwierzyńca i socrealistyczne klimaty Nowej Huty. Można także, uciekając od zgiełku
metropolii, kontemplować ciszę w tynieckim opactwie benedyktynów, chłonąć sielską
XX-wieczną atmosferę Lanckorony, podziwiać malownicze pejzaże podkrakowskich Dolinek i
Puszczy Niepołomickiej albo zanurzyć się w przyrodę Ojcowskiego Parku Narodowego. Oferta
imprez motywacyjnych jest bardzo zróżnicowana: wielkie plenerowe inscenizacje w oryginalnej
scenografii średniowiecznych zamków; miejskie gry integracyjne, których uczestnicy podążają
ścieżkami królów, artystów i uczonych, tropiąc historyczne zagadki; a także kameralne
prestiżowe bankiety dla VIP-ów, w stylowych muzealnych wnętrzach.
Poniżej przedstawiamy Państwu wybranie propozycje z katalogu "Imprezy
integracyjno-motywacyjne w Krakowie i Małopolsce":

Na ulicy Franciszkańskiej...
Gotycka bazylika Franciszkanów w Krakowie posiada wspaniałe przykłady polskiej sztuki art
nouveau, czyli secesji. Jest bowiem ozdobiona polichromią i witrażami Stanisława
Wyspiańskiego, najwybitniejszego polskiego artysty tego okresu. Bez wątpienia najwspanialszy
witraż Wyspiańskiego w bazylice to ekspresjonistyczny „Bóg Ojciec wydobywający świat z
chaosu" znajdujący się w zachodnim oknie, nad chórem. Czternaście obrazów stacji Męki
Pańskiej dla kościoła Franciszkanów zrealizował Józef Mehoffer, inny wybitny przedstawiciel art
nouveau. W bazylice Franciszkańskiej znajduje się też wierna kopia całunu turyńskiego.
Wyjątkowe wnętrze kościoła dodaje splendoru organizowanemu w ramach programu koncertowi
w wykonaniu znanych i lubianych krakowskich artystów.
Krótkie zwiedzanie bazyliki i koncert muzyki kameralnej wypełnia pierwszą część wieczoru. Na
drugą część uczestnicy zaproszeni są do krużganków na klasztorny poczęstunek, któremu
odpowiedni nastrój zapewnia dostojne wnętrze bazyliki i bliskość dzieł sztuki. Oferta
przygotowana przez: www.symposium.pl

Wodne szaleństwa
Program „wodne szaleństwa" zainteresuje zwolenników przeżyć ekstremalnych, bowiem
zawiera elementy zmagania z górską rzeką na pontonach, kajakach i deskach plastikowych,
tzw. hydrospeedach. Mokre atrakcje zapewnia jeden ze sztucznych torów kajakarstwa

górskiego, które znajdują się w Krakowie oraz w miejscowości Wietrznice. Spływom na
spienionych falach towarzyszy atmosfera wesołego rodzinnego pikniku.
Ta oferta aktywnego wypoczynku, skierowana do firm i różnych grup zawodowych, dostarcza
uczestnikom nie tylko sporej dawki doznań podnoszących adrenalinę, ale również jest
wykorzystywana jako forma team-buildingu. Tor kajakowy wyśmienicie nadaje się do tego typu
zabaw, gdyż jest bezpieczny dla korzystających z wodnych atrakcji. Zabawa uczy zachowania
się na wodzie, partnerstwa i koordynacji działań. Uczestnicy otrzymują niezbędny sprzęt: kajaki,
wiosła, kaski, fartuchy kajakowe i kamizelki ratunkowe, a nad ich bezpieczeństwem czuwają
instruktorzy i ratownicy. Propozycja na zakończenie pełnego emocji dnia to wspólne
biesiadowanie przy ognisku, z zabawą przy muzyce granej przez zaproszoną kapelę. Oferta
przygotowana przez: www.point.travel.pl

Bursztyn Polski Skarb
Bursztyn jest tradycyjnie uznawany za polski narodowy kamień szlachetny. To skamieniała
żywica, ceniona ze względu na oryginalny kolor i niezwykłą urodę. Bursztyny wykorzystywane
przez jubilerów do tworzenia kompozycji w połączeniu z metalami szlachetnymi mają
najczęściej kolor żółtopomarańczowy, ale spotykane są też inne, od cytrynowego i czerwonego
aż po czarny, zielony, a nawet błękitny. Bursztyn fascynuje ludzi, przypominając płynne złoto na
zawsze „zamrożone" w czasie. Program imprezy pozwala poznać historię związaną z
bursztynem – klejnotem szlacheckim i tradycję jego obróbki. Uczestnicy wspólnie ze znanymi
krakowskimi artystami tworzą ekskluzywną galerię biżuterii bursztynowej, w której znajdą się
przedmioty samodzielnie przez nich wykonane.

Na uczestników zabawy czekają w hotelu pudełka, zawierające kawałek bursztynu. Potem
podczas wspólnego spaceru po Krakowie, w kolejnych miejscach związanych z obróbką
bursztynu goście otrzymują następne fragmenty kamienia szlachetnego, z których tworzą prace
według własnej fantazji, a następnie są „doszlifowywane" przez artystę. Następnego dnia
bursztynowa biżuteria, zaopatrzona w inicjały twórcy, umieszczona w eleganckich pudełkach z
logo firmy, trafia do uczestników, będąc niezapomnianą pamiątką wizyty w Polsce. Oferta
przygotowana przez: www.dmcpoland.com

Poznajmy Świat Gór
Poznawanie świata gór to całoroczna gra integracyjna, możliwa do realizacji również w
warunkach zimowych, za wyjątkiem okresu, gdy TOPR w Tatrach ogłosi 4 lub 5 stopień
zagrożenia lawinowego. To typowy marsz na azymut, wyznaczony w terenie.
Program jest adresowany do ludzi wrażliwych na piękno gór i otwartych na przygodę.

Uczestnictwo w zajęciach pozwala zaznajomić się z zagadnieniami nawigacji i zasadami
poruszania się w terenie górskim. Podczas gry można poznać niebezpieczeństwa gór i sposoby
ich unikania oraz sztukę radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Kolejnym elementem szkolenia
jest zwrócenie uwagi na wpływ pogody na aktywność w górach, poznanie sprzętu górskiego i
sposoby jego wykorzystywania. Ukazana jest specyfika świata jaskiń i działania sił przyrody.
Poszczególne etapy zajęć rekreacyjnych są zróżnicowane pod względem trudności technicznych
i sportowych. Uczestnicy zostają podzieleni na drużyny znajdujące się pod opieką przewodników
tatrzańskich lub ratowników TOPR, którzy w trakcie imprezy przekazują wiedzę dotyczącą gór.
Zadaniem każdej z drużyn jest przejście określonej trasy i znalezienie punktów kontrolnych.
Uczestnicy podążają na azymut według otrzymanych wskazówek, map, kompasów, znaków
terenowych. O zajęciu określonego miejsca w rywalizacji ogólnej decyduje ilość zdobytych
punktów, wiedza oraz zaangażowanie drużyny. Po zaliczeniu całej trasy zostają podsumowane
punkty i następuje uhonorowanie zwycięskiej drużyny. Oferta przygotowana przez: www.trip.pl

Poznaj kopalnię nocą
Wędrówka po podziemiach Kopalni Soli w Wieliczce, unikatowego na skalę światową zabytku,
wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wyłącznie przy świetle osobistych lamp
górniczych dostarcza turystom niezapomnianych wrażeń, a podczas nocnej eskapady czekają
liczne zadania i niespodzianki. Światło wydobywa z ciemności monumentalne krajobrazy, solne
rzeźby, kapliczki. Sól ma wiele kolorów, może być twardą szarą skałą lub wtórną krystalizacją –
misterną, białą jak śnieg, przypominającą lodowe sople. Zwiedzanie solnych komór i korytarzy
przy wygaszonym świetle wprowadza w wyjątkowy nastrój i daje wyobrażenie o pracy górników.
Program odbywa się w godzinach 20.30 – 22.30 (po sezonie w godzinach 18.30 – 20.30), po
zamknięciu podziemi kopalni dla turystów (oświetlenie kopalni jest wygaszane). Uczestnicy
otrzymują kaski i lampy górnicze, zostają przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i obsługi
sprzętu. Grupa napotyka wiele atrakcji, takich jak: spotkanie z historycznymi postaciami,
animacje „światło – dźwięk" w malowniczej kaplicy św. Kingi, poczęstunek „żupnikówką" –
specjalnym napojem dodającym odwagi. Po zakończeniu zwiedzania dobry duch podziemi,
Skarbnik, wręcza każdemu dyplom potwierdzający udział w przygodzie. Dodatkową atrakcję dla
uczestników może stanowić przeprawa promem przez podziemne solne jeziorko lub posiłek w
restauracji zlokalizowanej 125 metrów pod ziemią albo w wykwintnej restauracji Hotelu Grand
Sal**** (na powierzchni). Istnieje także możliwość skorzystania z podziemnego sanatorium lub
zabiegów w gabinetach rehabilitacyjno-leczniczych i odnowy biologicznej w „Młynie Solnym".
Oferta przygotowana przez: www.kopalnia.pl
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